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سخن نخست
در یــک چشــم بههــمزدن ســه روز از ســی و نهمیــن دوره از پیکارهــای

ورزشــی جــام جانباختــگان گذشــت؛ امــا همـهی مــا هــرروز پرانرژ یتــر
از دیــروز هســتیم و خســتگی در تــن راه نمیدهیــم.

همانطــور کــه جــام جانباختــگان ده ـهی ســوم از حضــور و وجــودش

را بــه پایــان میبــرد ،کانــون دانشــجویان زرتشــتی پنجاهمیــن ســالگرد

تاســیس خــود را تجربــه میکنــد.

ورزشــکاران ،پهلوانــان و قهرمانانــی کــه زیــر نــور پروژکتورهــای

زمینهــای ورزشــی بــا تمــام وجــود رقابــت میکننــد و مــارکاری کــه
میزبــان همیشــگی مســابقات جــام جانباختــگان اســت.

مــارکاری کــه هرســاله در هفتــهی اول امردادمــاه محــل گرامیداشــت
یــاد و خاطــره جانباختــگان ایــن مــرز و بــوم اســت .مــارکاری کــه بــه

میعــادگاه جامعــه زرتشــتی تبدیــل گشــته و هرســاله حــال و جــان
دیگــری میگیــرد و از نــو ســاخته میشــود.

ایــن بزرگداشــت و ارج نهــادن بــه شــهدا توانســته حتــی بــه یــک مــکان،

مــارکار تهرانپــارس ،جــان ،حــس و زندگی ببخشــد...
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گزارش والیبال
تالشی دوباره برای تیمی نو
بــازی بــا ســرویس تیــم ایــزد شــروع شــد .تیــم باشــگاه در همــان
ابتــدای مســابقه قــدرت خــود را بــه حریــف دیکتــه کــرد و از تیــم
ایــزد پیشــی گرفــت امــا تیــم ایــزد همچنــان بــه تــاش بــرای
برگردانــدن بــازی ادامــه داد ولــی درنهایــت ایــن تیــم باشــگاه بــود
کــه بــا امتیــاز  10 - 25ســت اول را از آن خــود کــرد.
ســت دوم را تیــم ســازمان شــروع کــرد .آنهــا توانســتند در ایــن
ســت بــا اســپکهای پرقــدرت خــود تیــم ایــزد را بــه چالــش
بکشــند و ایــن ســت نیــز در پایــان بــا امتیــاز  16 - 25بــه نفــع تیــم
ســازمان بــه پایــان رســید.

جنجالی پرهیجان تا آخرین امتیاز

دومیــن بــازی از ســومین روز جــام جانباختــگان بیــن دو تیــم
اردشــیرهمتی کرمــان و پارســیان بــا حضــور تعــداد بســیاری
تماشــاچی آغــاز شــد .هــر دو تیــم بــازی را قــوی شــروع کردنــد.
تیــم اردشــیر همتــی کرمــان در ســت اول توانســت چنــد امتیــاز
پیشــی بگیــرد .در آخــر ایــن ســت تیــم اردشــیر همتــی کرمــان بــا
امتیــاز  16 - 25برنــده ایــن ســت شــد.
ســت دوم نیــز ماننــد ســت قبــل پــر هیاهــو از ســر گرفتــه شــد
و اینبــار تیــم پارســیان روی دیگــری از خــود نشــان داد و بــا
اختــاف امتیــاز قابــل توجهــی جلــو افتــاد .امــا درایــن میــان آقــای
رامتیــن زنــد خــاوری از تیــم کرمــان توانســت بــه تنهایــی  6امتیــاز
کســب کنــد و بــازی را از  13 - 23بــه  19 - 23تغییــر دهــد ،امــا بــا
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تالشهــای زیــاد و تیــم پارســیان توانســت ســت دوم را بــا امتیــاز
 25 - 22بــه نفــع خــود تمــام کنــد .ســت ســوم نیــز هماننــد دو ســت
قبــل پرشــور دنبــال شــد امــا در نهایــت تیــم پارســیان پیــروز ایــن
ســت و ایــن میــدان شــد.

قدیمی ها در برابر تازه واردها
در ســومین شــب از پیکارهــای جــام جانباختــگان ســوت آغــاز بــازی
بیــن تیــم بانــو و یــاران آرمیـن(ب) بــه صــدا درآمــد .در ابتــدا بــازی
بــا ســرویسهای خانــم پریســا کوکلــری از تیــم یــاران آرمیــن(ب)
شــروع شــد و در ادامــه تیــم یــاران آرمیـن(ب) بــا اختــاف  10امتیــاز
و بــا نتیجــه  15 - 25برنــده ســت اول بــازی شــد.
در ســت دوم بــا وجــود همــه تالشهــای تیــم بانــو ،بــاز هــم ایــن
یــاران آرمی ـن(ب) بــود کــه توانســت ایــن ســت را هــم بــا نتیجــه
 25 - 8پیــروز شــود و برنــده ایــن بــازی باشــد.
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شروعی پر قدرت
بــازی بــا ســرویس پرقــدرت تیــم یــاران آرمین(الــف) شــروع شــد و
باعــث شــد در ابتــدا  5امتیــاز پــی در پــی را بــه دســت آورنــد .ایــن
شــروع قــوی باعــث شــد تیــم ســازمان اولیــن تایــم خــود را در امتیاز
 2 - 7بگیــرد .در امتیــاز  9 - 19دومیــن تایــم خــود را گرفــت تــا بلکــه
بتواننــد اختــاف امتیــازات را جبــران کننــد امــا در نهایــت بــازی بــا
نتیجــه  15 - 25بــه نفــع تیــم یــاران آرمین(الــف) بــه پایــان رســید.
در شــروع ســت دوم تیــم ســازمان توانســت  3امتیــاز پــی در پــی
کســب کنــد امــا بــه تدریــج تیــم یــاران آرمیــن توانســت اختــاف
امتیــازات را جبــران کنــد و تیــم ســازمان را مجبــور بــه درخواســت
تایــم کنــد.
در نهایــت ایــن ســت بــا نتیجــه  16 - 25بــه نفــع تیــم یــاران
آرمین(الــف) بــه پایــان رســید و ایــن تیــم پیــروز ایــن مســابقه
لقــب گرفــت.

امید به آینده با طمع نخستین پیروزی
آخریــن دیــدار شــب ســوم پیکارهــای والیبــال ،میــان دو تیــم کانون

دانشــجویان زرتشــتی و ایــزد برگــزار شــد .ایــن بــازی درحالــی
آغــاز شــد کــه دو تیــم در ایــن بــازی بــه دنبــال کســب اولیــن
بــرد خــود در رقابتهــای جــام 39بودنــد .دو تیــم تــا امتیــازات
پایانــی پایاپــای پیــش میرفتنــد تــا اینکــه ســرویسهای خــوب
و هــدفدار بازیکنــان کانــون اختــاف امتیــاز مناســبی را ایجــاد
کردنــد .ایــن گیــم در نهایــت بــا برتــری کانــون همــراه شــد.
ســت دوم نیــز ایــن تیــم کانــون بــود کــه بــا حمایــت انــدک
تماشــاگران باقــی مانــده بــازی برتــری را نســبت بــه حریــف خــود
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ارائــه کــرد .فشــارهای لحظــات پایانــی ایــزد بــرای کشــاندن بــازی
بــه گیــم ســوم نیــز بــی ثمــر مانــد و کانــون پیــروز ایــن دیــدار شــد.

گزارش بسکتبال
نبردی بین تهرانیها و کرمانیها
ســوت داور بــا یــک ســاعت و نیــم تاخیــر بــه صــدا درآمــد .مثــل
باز یهــای قبــل ،ایــن بــازی نیــز بــا حــس رقابــت بــرای صعــود
آغــاز شــد و امــا نتیجــه ایــن رقابــت در کوارتــر اول  8 - 2بــه ســود
تیــم فروهــر(ب) بــه پایــان رســید و کواتــر دوم نیــز تیــم فروهــر(ب)
بــا امتیــاز  2 - 4از تیــم اردشــیر همتــی پیشــی گرفــت ،در صورتــی
کــه در کوارتــر دوم بازیکنــان دو تیــم ســعی در پیــروزی داشــتند
ولــی ایــن گونــه پیــش نرفــت و بــا امتیــاز مســاوی  5 - 5بــه پایــان
رســید .در کوارترچهــارم تیــم فروهــر(ب) بــا تالشهــای خــود
توانســت بــا امتیــاز  0 - 4پیــروز ایــن مرحلــه از مســابقات شــود.

رقابت دو نسل
در واپســین ســاعات ســومین روز از پیکارهــای ورزشــی جــام
جانباختــگان دو تیــم امیــد باشــگاه یــزد و پیشکســوتان بــازی
خــود را در مقابــل یکدیگــر آغــاز کردنــد .رقابــت تیــم باتجربــهی
پیشکســوتان و انــرژی و اشــتیاق تیــم امیــد شــروع شــد و کوارتــر
اول بــا امتیــاز  10 - 7بــا برتــری تیــم امیــد باشــگاه پایــان یافــت.
کوارتــر دوم بــا اختــاف بســیار نزدیــک دنبــال شــد و حساســیت
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بــازی از تشــویقهای طرفــداران دوتیــم نیــز قابــل مشــاهده بــود.
در پایــان  ،تجربــه پیــروز شــد و بــازی بــا نتیجــه  65 - 49بــه نفــع
تیــم پیشکســوتان پایــان یافــت.

صعود مدعی
بــا برگــزاری ایــن بــازی دومیــن تیمــی کــه از ایــن گــروه مرحل ـهی

نیمــه نهایــی صعــود میکــرد ،مشــخص میشــد .ایــن بــازی در
ابتــدا خیلــی نزدیــک بــه هــم دنبــال میشــد و در نهایــت تیــم
نرســی آبــاد پیــروز ایــن میــدان شــد .تماشــاچیان تیــم فروهــر بــا
وجــود اینکــه تیمشــان عقــب بــود همچنــان بازیکنــان تیمشــان را
تــا پایــان بــازی تشــویق میکردنــد .در نیمــهی اول تیــم نرســی
آبــاد بازیکــن خــوب خــود ،شــماره  ،11ارشــیا آتشــبند را در اختیــار
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نداشــت و بــا وجــود ایــن وضعیــت در برابــر تیــم حریــف خــوش
درخشــید .جوانــان تیــم امیــد فروهــر تمــام توانایــی خــود را بــرای
ســربلندی در ایــن بــازی بــه کار بردنــد.

گزارش فوتسال
بازیی که نفس ها را در سینه حبس کرد
در همــان دقایــق اول ایــن بــازی ،آقــای ســروش گنجــی از روی
نقطـهی کرنــر تــوپ را کــه بــا دســتان دروازهبان برخــورد کــرد را وارد
دروازه کــرد و باعــث شــد کــه تیــم منتخــب(ب) بــا روحیـهی خوبــی
بــازی را ادامــه دهــد .ایــن شــروع باعــث شــد کــه منتخــب(ب) روی
حــرکات انفــرادی ســروش گنجــی حســاب زیــادی بــاز کنــد .بــازی در
نیمــهی اول بــا نتیجـهی یــک بــر صفــر بــه نفــع تیــم منتخــب(ب)
بــه پایــان رســید.
در نیمـهی دوم بــازی ،دو تیــم تــوپ را در وســط زمیــن حفــظ کردند
و ایــن باعــث شــد کــه بــازی بــا نتیج ـهی یــک بــر صفــر بــه نفــع
تیــم منتخــب (ب) بــه پایــان برســد.

د جمیها
جدال مجدد جمشی 
اولیــن بــازی در روز ســوم جــام جانباختــگان بــا بــازی بیــن دو
تیــم جمشــید جم(الــف) و جمشــید جــم(پ) آغــاز شــد  .دو تیــم
بــرای مالکیــت تــوپ در نیمـهی اول خیلــی جنگیدنــد .ایــن جــدال
بیــن دو تیــم چنــان بــاال بــود کــه تعــداد خطاهــا نســبت بــه ردهی
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نونهــاالن زیــاد بــود .تیــم جمشــیدجم(پ) بــه صــورت دیدنــی
تــوپ را از آن خــود میکــرد و موقعیتهــای گل فراوانــی داشــت
کــه در دقایــق آخــر نیمــهی اول بــازی پــس از  ۱۴دقیقــه تــاش،
موفــق شــد اولیــن گل خــود را بــه ثمــر برســاند .در همیــن حیــن
ســپهر خــدادادی ،بازیکــن تیــم جمشــید جم(الــف) موفــق شــد گل
مســاوی را بــرای تیــم خــود بــه ارمغــان آورد.
نیم ـهی دوم بــه صــورت جذابــی شــروع شــد زیــرا کــه در هماننــد
دقایــق اول هــر دو تیــم توانســتند یــک گل را بــرای تیــم خــود بــه
ثمــر برســانند .در دقایــق پایانــی بــازی تیــم جمشــید جــم (الــف)
موفــق شــد پنالتــی دریافــت کنــد ولــی آریــا طوفــان نتوانســت ایــن
ضربــه را بــه گل تبدیــل کنــد و در نتیجــه بــازی بــا نتیج ـ ه  ۲بــر ۲
پایــان یافــت.
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فوتسال بانوان جذاب تر از همیشه
بــازی از همــان ابتــدا هیجــان انگیــز شــروع شــد بــه صورتــی کــه
تیــم اردشــیر همتــی کرمــان بــا یــک بــازی هجومــی بــه گل رســید.
پــس از مدتــی ،تیــم اردشــیرهمتی کرمــان توانســت بــرای بــار دوم،
بــا هماهنگــی بیــن بازیکنــان بــرای تیــم خــود گلــی را بــه ثمــر
برســاند .بــا وجــود جلــو بــودن امتیــاز تیــم اردشــیر همتــی کرمــان،
آنهــا دســت از حملــه نکشــیدند .یــک خطــای هنــد بــه نفــع
تیــم اردشــیر همتــی کرمــان باعــث شــد کــه بازیکنــان ایــن تیــم از
درون محوط ـهی جریمــه ضرب ـهی پنالتــی داشــته باشــد امــا تــوپ
بــا تیــر دروازه برخــورد کــرد و امتیــازی بــرای ایــن تیــم بــه همــراه
نداشــت .بــا ایــن وجــود تیــم اردشــیر همتــی توانســت گل ســوم
خــود را در ادامــه بــه دســت بیــاورد .در نیم ـهی دوم بــازی بیشــتر
در وســط زمیــن جریــان داشــت .بــا ایــن حــال یکــی از بازیکنــان
اردشــیر همتــی کرمــان بــا یــک حرکــت انفــرادی گل چهــارم را بــرای
تیــم خــود بــه ارمغــان آورد و بالفاصلــه بعــد از گل چهــارم بــه گل
پنجــم نیــز دســت یافــت بــازی بــا نتیجــهی پنــج بــر صفــر بــه
پایــان رســید.

جشنواره گل بزرگساالن
بــازی از همــان آغــاز بــا ســرعت باالیــی شــروع شــد .ضربههــای از
راه دور باعــث شــد کــه دروازهبانهــای دو تیــم بــه چالــش کشــیده
شــوند .یــاران آرش بــا یــک ضــد حملــه توانســتند اولیــن گل خــود
را بــه ثمــر برســانند .بعــد از گل اول هیــچ کــدام از دو تیــم عقــب
نکشــیدند همچنــان بــه حملــه کــردن ادامــه دادنــد .پس از شــلوغی
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محوط ـهی تیــم پــارس ،تیــم یــاران آرش گل دوم خــود را بــه ثمــر
رســاند .در ادامـه ،درگیــری بیــن بازیکنــان شــدت و نیمـهی اول بــا
نتیج ـهی دو بــر صفــر بــه پایــان رســید .در نیم ـهی دوم بــازی ،گل
ســوم تیــم یــاران ٰآرش توســط شــروین ارغوانــی بــا یــک ضرب ـ ه از
پشــت محوط ـهی جریمــه بــه ثمــر رســید .گل چهــارم تیــم یــاران
ٰآرش بــاز هــم بــا یــک شــوت محکــم از پشــت محوطـهی جریمــه
بــه ثمــر رســید .در پایــان ،گل پنجــم تیــم یــاران آرش ایــن بــار از
پشــت نیمــه بــا یــک شــوت محکــم دیگــر بــه ثمــر رســید و بــازی
بــا نتیجـهی پنــج بــر صفــر بــه نفــع یــاران ٰآرش بــه اتمــام رســید.

شگفتی سازها
بــازی بــا تیــم محبــت مــزرا کالنتــر و رادمــان آغــاز شــد .همانطــور
کــه انتظــار میرفــت تیــم محبــت مــزرا کالنتــر موفقیتهــای
بیشــتری را در دقایــق اول بــازی کســب کــرد و تــاش میکــرد
تــا دروازهی تیــم مقابــل را بــازی کننــد امــا ایــن تالشهــا بــی

ثمــر بــود .در دقایــق پایانــی نیمــهی اول تیــم رادمــان بــا تــاش
خــود توانســت تــوپ را از آن خــود کنــد و در ایــن حیــن آقــای
کامیــار گشتاســبی توانســت گلــی را بــه نفــع تیــم خــود بــه ثمــر
برســاند .در نتیجــه ،نیمـهی اول بــا نتیجـ ه یــک بــر صفــر بــه اتمــام
رســید .نیم ـهی دوم بــازی بــه صورتــی آغــاز شــد کــه تیــم رادمــان
توانســت بــا حرکــت ســریع خــود گل دوم خــود را بــه ثمــر برســاند.
در ادامــه تیــم محبــت مــزرا کالنتــر بــا تالشهــای بیوقفــهی
خــود توانســت اولیــن گل خــود را بــه ارمغــان آورد و ایــن بــازی بــا
نتیج ـهی دو بــر یــک بــه پایــان رســید.
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گزارش تنیس روی میز
جدال جنگندهها
بــازی پــر انــرژی ازطــرف هــردو تیــم شــروع شــد؛ نیــرو و تــوان
جوانــی  ،تــاش بــرای قهرمانــی در چشـمهای هــر دو طــرف دیــده
میشــد و همــه اینهــا باعــث شــد تــا هــردو تیــم پــا بــه پــای هــم
پیــشرونــد؛ بــا تــاش فــراوان و بــدون خســتگی و در آخــر برخالف
تالشهــای زیــاد بابــک و شــهرزاد بــه خاطــر بیدقتیهــای جزئــی
مغلــوب آرش و پارمیــدا شــدند.در گیمهــای بعــد نیــز هــر دو
تیــم تــا آخریــن امتیازهــا بــا هــم پیــش رفتنــد و بــازی بــه گیــم 4
کشــیده شــد و بــا امتیــاز نزدیــک  9 - 11آرش و پارمیــدا پیــروز ایــن
مبــارزه شــدند.

رفاقت دیرینه در رقابتی شیرین
شــروع بــازی بــا ســرویس ماهرانــه آقــای آرش آذرگشســب آغــاز
شــد .شــروعی سرشــار از رفاقــت و صمیمیــت در حالــی کــه موجــی
از رقابــت و مبــارزه بــرد هــم در بــازی دیــده میشــد .بــازی بــه
شــکلی جلــو میرفــت کــه افــراد زیــادی اطــراف بــازی را فراگرفتــه
بودنــد و هیجــان بــازی را لحظــه بــه لحظــه زیــاد میکردنــد.
در انتهــا بــازی بــا  4گیــم بــا نتیج ـهی  1 - 3بــه نفــع تیــم آقایــان
ســهراب ویرابــی و آرش آذرگشســب بــه پایــان رســید.
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گزارش بدمینتون
بازی حادثه آفرین نونهاالن
ایــن بــازی در ابتــدا پایاپــای شــروع شــد و کــم کــم آریــا طوفــان
بــازی را در دســت گرفــت .آریــا طوفــان بــا ضربــات قــوی خــود،
بــازی را بــه نفــع خــود تمــام کــرد و در گیــم دوم هومــن بمانــی
چــم ،بــاز تــاش خــود را از ســر گرفــت ولــی در نهایــت ،آریــا
طوفــان توانســت گیــم را بــه نفــع خــود تمــام کنــد .درگیــم
نهایــی هــردو بازیکــن تــاش خــود را افزایــش داده بودنــد تــا
اینکــه هومــن بمانــی چــم بــه دلیــل آســیب دیــدن مــچ دســتش
از ادام ـهی بــازی بــاز مانــد.

نیروی جوانی در برابر تجربه

یکــی از هیجــان انگیزتریــن باز یهــای دوبــل میکــس بدمینتــون،
در شــب ســوم جــام اتفــاق افتــاد .در ایــن بــازی آریــا نوشــیروانی
و نوشــین معاونــت در مقابــل یاســمن نجمــی و پیمان گشتاســبی
قــرار گرفتنــد کــه تفــاوت ســنی دو گــروه شــرکتکننده بســیار
قابــل توجــه بــود ولــی برخــاف انتظــار تماشــاچیان گیــم اول
را بردنــد .گیــم دوم بــا امتیــازات نزدیــک بهــم دنبــال شــد بــه
گونــهای کــه هیــچ یــک از طرفیــن اجــازه واگــذاری گیــم را بــه
یکدیگــر نمــیداد ،درنهایــت در امتیــاز  36آریــا نوشــیروانی و
نوشــین معاونــت گیــم را بــه ســود خــود تمــام کننــد و بــازی
بــه گیــم ســوم کشــیده شــد.گیم ســوم کــه گیــم تعیینکننــده
بــود ،همچــون گیــم قبــل رقابــت بیــن دو گــروه بســیار نفسگیــر
بــود تــا در نهایــت یاســمن نجمــی و پیمــان گشتاســبی بــا امتیــاز
نزدیــک  21 - 18پیــروز رقابــت شــوند.
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آغاز بد  ،پایان خوب
گیــم اول بــازی بیــن پرویــز کدخدایــان و آریــا رســتمی ،بــا بــرد
 17 - 21آریــا رســتمی بــه پایــان رســید در ایــن گیــم آریــا بــا تمرکــز
بهتــری ضربــات آخــر را میــزد و همیــن باعــث پیــروزی او در گیــم
اول شــد .در گیــم دوم پرویــز کامــا برتــر بــود و ایــن گیــم را بــه
راحتــی و بــا نتیجــه  12 - 21برد.بدیــن ترتیــب بــازی بــه گیم ســوم
کشــیده شــد .در ایــن گیــم بــازی پایاپــای پیــش میرفــت تــا
اینکــه بــا توافــق دو بازیکــن تــوپ بــازی عــوض شــد .پــس از
تعویــض تــوپ پرویــز توانســت عملکــرد بهتــری از خــود نشــان
دهــد و در نهایــت بــا نتیجــه  15 - 21برنــده ایــن بــازی شــود.

ایستادگی تا پای چان
بــازی بــا ســرویس از ســوی پویــان دمهــری بــه فرزیــن رســتمی
آغــاز شــد و پایاپــای ادامــه یافــت .بــازی تــا دقیقــه  ،21یــک
امتیــاز یــک امتیــاز از ســوی هــر دو تیــم ادامــه یافــت تــا اینکــه
در دقیقــه  21ام در اثــر مصدومیــت مــچ پــای شــیرین اردشــیریان،
یــار پویــان دمهــری ،بــازی بــه مــدت  7دقیقــه متوقــف شــد
و برخــاف تصــور همــگان و بــا وجــود ایــن شــرایط ،شــیرین
تصمیــم بــه ادامــه بــازی گرفــت .بــازی دوبــاره باهمــان هیجــان
گذشــته ادامــه یافــت و همــه تماشــاگران حاضــر در ســالن تــا
دقیقــه آخــر بــه دیــدن بــازی ادامــه دادنــد .ســرانجام تیــم فرزیــن
و مهــرو برنــده ایــن بــازی شــد.
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وقتی میگوییم «همایش علمی» دقیقا از چی حرف میزنیم؟
اگــر پیگیــر برنامههــای مختلــف جامعــه زرتشــتی و کانــون دانشــجویان
زرتشــتی باشــید ،احتمــاال آشــنایی بــا واقعــه دو روزهای کــه ســالهایی
پنجشــنبه و جمعــه هفتــه اول اســفند و بقیــه ســالها از هفتــه آخــر
اســفند در ســالن خســروی برگــزار شدهاســت ،داریــد .برنامــهای کــه از
حــول و حــوش عصــر آغــاز شــده و شــامل مجموعــه ســخنرانیها و ارائــه
مقالههایــی در ســالن ایــرج بــوده و بــه غرفههایــی در ســالن خســروی
منتهــی میشــود .نــام «همایــش علمــی» بــر آن نهــاده شــده و هدفــی
تحــت عنــوان «افزایــش ســطح علمــی جامعــه» بــرای آن تعریــف شــده
اســت .ولــی امــا علــم چیســت ،و آیــا چیســتی علــم هدفــی اســت کــه
بــا چنــدی ســخنرانی و ســمینار در همایشــی دو روزه بتــوان بــه آن رســید؟
بدیهتــا جــواب ایــن مســئله خیــر اســت و ایــن چیــزی اســت کــه مــا در
همایــش علمــی بســیار بــه آن اندیشــیدهایم.
همایــش علمــی واقعــهای بــس مهیبتــر از برنامــهای دو روزه اســت و
مخاطــب آن افــرادی بســیار بیشتــر از رده ســنی خاصــی از افــراد هســتند.
هــدف مــا در کانــون دانشــجویان زرتشــتی ایــن اســت کــه علــم را همانگونه
کــه هســت بــه نمایــش بگذاریــم .روشــی لــذت بخــش بــرای یافتــن آرامش
حقیقــت در بیــن ایــن گنگــی و شــک آمیــزی دنیــای مخــدوش اطــراف مــا.
علــم ســن نمیشناســد ،علــم شــخصیت نمیشناســد ،علــم پــول و درآمــد
نمیشناســد ،حقیقــت علــم بــرای همــه افــراد و همــه ســنین و همــه اقشــار
جامعــه لذتبخــش و قابــل درک اســت و اگــر اینگونــه نیســت مــا هســتیم
کــه راه خــود را اشــتباه رفتهایــم.
وســعت همایــش علمــی چیــزی نیســت کــه در چنــدی صفحــه بگنجــد
بایــد آن را دیــد و لمــس کــرد و بــا برنامــه هــای دیگــر آن چــون نبــوغ،
کالس هــای دانشآمــوزی و ...شــخصا آشــنا شــد.
برنامههــای مــا را از طریــق کانــال  @kdzirدر تلگــرام دنبــال کنیــد.
منتظرتــان هســتیم.
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معرفی کتاب
ســاعت آقــای درســتکار بیــش از ســی ســال

اســت کــه از کار افتــاده؛ در ســاعت پنــج و نیــم
بعــد از ظهــر تیرمــاه ســال  .۱۳۲۵ســاعت ســر

در کلیســا ســالها پیــش از کار افتــاده بــود و
ســاعت اورهــان را مــردی بــا خــود بردهاســت؛

امــا زمــان همچنــان میگــردد.

ایــن داســتان یــک حادثــه را از منظــر چنــد ناظر

روایــت میکنــد .شــخصیت اصلــی داســتان شــاعر جوانــی اســت کــه
گرفتــار خشــم پــدر ســنتی خــود میشــود .معروفــی در ایــن کتــاب

دردســرهای یــک روشــنفکر ســالهای  ۱۳۱۰تــا  ۱۳۳۰را از منظــر دیــد
چنــد شــخصیت مختلــف داســتان روایــت میکنــد

نام کتاب :سمفونی مردگان
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